
Daan Hamburger van Jachtmakelaar 
Monnickendam biedt kosteloos zijn 
diensten aan om voor de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) een boot te verkopen. De 
jachtmakelaar doet dit belangeloos zodat 
een zo groot mogelijke opbrengst naar 
het goede doel gaat. Het gaat om een 
door schenking verkregen motorsailer 
van het type Fisher 34. De boot is 
gebouwd in 1990 bij Northshore Yards in 
het Engelse Chichester. Ze is niet alleen 
zeewaardig, maar ook goed onderhouden 
en voorzien van een 62 pk sterke Volvo 
Penta dieselmotor. Bij verkoop komen 
alle opbrengsten direct ten goede van het 
reddingwerk van de KNRM. Op dit moment 

ligt de boot bij scheepswerf Habbeke 
in Hoorn en is daar op afspraak te 
bezichtigen. Meer informatie over de Fisher 
34 is te vinden op de website van de 
jachtmakelaar.

Jachtmakelaar Monnickendam
T: 0299-651671
www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

Watersportnieuws | Zeilboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Jachthaven Andijk en Herkingen Marina werken in de zomer van 2019 weer samen. 
Ligplaatshouders van deze havens kunnen zonder meerkosten tijdelijk gebruik 
maken van de faciliteiten in de andere haven. Dit biedt mogelijkheden om twee fraaie 
watersportgebieden te ontdekken. De twee jachthavens zijn gelegen in verschillende 
vaargebieden, maar hebben een vergelijkbaar hoogwaardig voorzieningenniveau met 
haventeams die hun uiterste beste doen om het hun gasten naar de zin te maken. 
Jachthaven Andijk (gelegen aan het IJsselmeer) en Herkingen Marina (gelegen aan het 
Grevelingenmeer-Delta) hebben beide actieve ligplaatshouders die veelvuldig met hun 
boot op pad gaan. Hiermee ontstond het idee om tijdelijk een ligplaats in een andere 
thuishaven aan te bieden in een ander vaargebied. Tot maximaal één maand kan er 
door de ligplaatshouders een gratis ligplaats in de andere jachthaven gereserveerd 
worden. De actie geldt ook voor nieuwe ligplaatshouders. Herkingen Marina is 
onderdeel van het Seven Sisters samenwerkingsverband en Jachthaven Andijk van  
de IJsselmeerhavens. 

Jachthaven Andijk
T: 0228-593075   |   www.jachthavenandijk.nl   |   www.herkingen-marina.nl

Overnachten in twee havens 
in twee vaargebieden voor de 
prijs van één ligplaats

Twintigste 
Breehorn 41 
in aanbouw
De jachtwerf Breehorn is gestart met de 
bouw van een nieuwe Breehorn 41. Hiermee 
staat de teller op twintig jachten van dit 
model. Breehorn bouwt jachten waarmee 
lange watersportseizoenen gemaakt kunnen 
worden. Ze zijn niet alleen elegant, maar 
ook stoer en functioneel. Ook de Breehorn 
41 is ontworpen en gebouwd op duizenden 
zeemijlen ervaring en heeft zich bewezen als 
goede zeezeiler. Deze lichtblauwe Breehorn 
41 wordt opgeleverd in het voorjaar van 
2019.

Breehorn
T: 0514-592233
www.breehorn.nl
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Jachtmakelaar Monnickendam verkoopt  
Fisher 34 voor KNRM


